Ikasleen berezitasunei erantzungo
dien eta pertsona bakoitzak
ikasteko duen gaitasuna
onartuko duen eskolaren alde.

-1-

A r gita ratzail e a:
FEVAS Plena inclusión Euskadi
Adimen urritasuna duten pertsonen
aldeko erakundeen euskal elkartea
Colon de Larreategi kalea, 26 behea C
48009 Bilbo
Tfnoa.: 94 421 14 76
comunicacion@fevas.org
www.fevas.org

Zuz e nd aritza:
Valeria García-Landarte
Zuzendaria. FEVAS Plena inclusión Euskadi

E d uk i e n a ud itoretza:
Eguzkiñe Etxabe Merodio

Hezkuntza Saileko Arduraduna.
FEVAS Plena inclusión Euskadi eta APNABI- Autismo Bizkaia

Ana Luisa López-Vélez

Doktorea, Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saileko
Irakasle agregatua. EHU-UPV

Lucía Soria Baigorri

Komunikazio Saileko teknikaria. FEVAS Plena inclusión Euskadi

I r udiak:
Pernan Goñi
Lege Gordailua:
BI-159-2018

-2-

“Kalitatezko eskola bat bere ikasle guztien
gaitasun kognitiboen, afektiboen, sozialen, estetikoen eta etikoen
garapena eskaintzen duena,
ikasleen ongizate emozionala zaintzen duena,
haien aniztasun pertsonalari eta kulturalari erantzuteko
estrategiak bilatzen dituena,
hezkuntza komunitateak partaidetza eta konpromisoa izango dituen
proiektu kolektiboa egiten ahalegintzen dena
eta helburu horiek lortzeko beste eskola eta erakunde batzuekin
harremanak ezartzen dituena da.”
(Marchesi eta Martin, 2014)
Badakigu eskola inklusiboan aurrera egitea

Paradigma berri horretatik, irakaslea inklu-

gizarte inklusiboa, zuzena eta kohesionatua

sioaren funtsezko pieza eta benetako ardatz

eraikitzeko tresna indartsuena dela. Hori dela

gisa egituratzen da. Irakaslearen inplikazioa,

eta, FEVASen konpromiso argia hartu dugu

konplizitatea eta konpromisoa ezinbestekoa

hezkuntza eta gizarte arloko erronka handi

dira adimen edo garapen urritasuna duten

horren aurrean.

ikasleek parte har dezaten. Hori dela eta,
Haur Hezkuntzako, eta Lehen eta Bigarren

Inklusioa, hezkuntza sistemaren jarduketa

Hezkuntzako irakasleei bereziki zuzendutako

gidatu behar duen filosofia baino askoz ge-

gidaliburu hau egin dugu. Bertan, gogoeta

hiago da. Adimen edo garapen urritasuna

errazteko funtsak eta indarrean jartzeko zen-

duten ikasleentzat, beste ezer baino gehiago,

bait jarraibide zehazten ditugu.

hezkuntza beste ikuspegi batetik ulertzera
behartzen duen eskubidea da: ikasle guztiei

Helburuak merezi du, ikasle guztientzat, ez

ikasketarako eta garapenerako aukera ber-

adimen edo garapen urritasuna duten ume-

berak eskaintzea. Horretarako, hezkuntza

entzat soilik.

jardunbideak norbanakoen ezaugarriak eta
ezaugarri horiek ikasketan duten eragina

Egin bat erronkarekin!

aintzatetsi eta baloratu behar ditu.
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1. ESKLUSIOTIK INKLUSIORA
Bide horretan uste osoak, jardunbideak eta helburuak planteatu ditugu
behin eta berriro, ikasle guztiak aintzatesteko eta baloratzeko.

ESKLUSIOA
Bazterketa.

SEGREGAZIOA
Pertsonen
gabezietan
zentratutakoa.

INTEGRAZIOA
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Behar bereziak eta
baliabide berezien
beharra duten
pertsonak.

INKLUSIOA

Eskubideak.
Aukera
berdintasuna.
Indarguneetan
zentratutakoa.
Laguntzak
eskaintzen ditu.
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2. INKLUSIOA FILOSOFIA
Inklusio kontzeptua ez da berria. Gizakia
ulertzeko moduak izan duen bilakaeraren
bitartez azal dezakegu. Gure kasuan, adimen
edo garapen urritasuna duten pertsonen
eskubideen alde lan egiten dugun erakunde
gisa, oso une garrantzitsua 1992an eman

zen, Adimen eta Garapen Urritasunen Elkarte
Amerikarrak (AGUEM) adimen urritasunaren
kontzeptu berria definitu zuenean, jardunbideak eta helburuak berriro planteatuz, ikasle
guztiak baloratuak eta errespetatuak izateko.

Hezkuntza inklusiboan pentsatzea ikasle guztiengan pentsatzea da,
ez urritasuna duten umeengan bakarrik.

Inklusioak hau eskatzen du:
Haurren indarguneetara eta gaitasunetara zuzendutako kultura.
Etika eta ikasleen eskubideak barne hartuko dituzten politikak.
Ikasle guztientzat ikasketak bultzatuko dituzten eta lorpen pertsonala
bilatuko duten jardunbideak.
H ez k untz a i nklus ib o are n printzip ioa k :
P r e sentz i a + Partaidetza + Ik ask eta + E ma itza k
Irakaskuntza lanak hau bilatu behar du:

- Haur bakoitzarentzat garrantzitsua denaren
ikasketa, bere potentzialtasunetatik ahalik eta
gehien lortuz.

- Urritasuna duten ikasleen presentzia ikasgelan.
- Ikasle horien partaidetza aktiboa eta elkarrekintza ikasgelako eta ikastetxeko ikasketa esperientzietan.

- Emaitza akademiko, gogobetetze eta ongizate gisa ulertutako emaitzak.
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ORIENTATZAILE GISA
B i k ai ntasun ean eta e kitate an oin a rrituta k o h e zk untza
i nk lusi boa eta kalitate zko a b il atze n d ug u

BERDINTASUNA

EKITATEA

OZTOPORIK GABE

Irakaskuntza eta ikasketa esperientziak
ematen dituena, pertsona bakoitzak bere
gaitasunak ahalik eta gehien gara ditzan eta
erabateko eskubideko herritar izan dadin.

Ikasle guztiak bere barne hartzen eta baloratzen dituena. Ikasle horiek ikasgelakoak
dira, eta beharrezkoak diren egokitzapenekin, ikasteko aukera dute.

Ikasle bakoitza izaki bakar gisa aintzatesten
eta errespetatzen duena.

Balioak sustatzen dituena: berdintasuna
(pertsona guztiek balio bera dute), partaidetza, komunitatea, aniztasunaren aurreko
errespetua eta jasangarritasuna.

Inklusioak ikasleen
duintasuna
errespetatzen du,
haien garapena eta
autoestimua
bultzatzen ditu eta
bizikidetza sustatzen du.
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3. INKLUSIOA, IKASLEEN ESKUBIDEA

Guztientzako
Hezkuntza (GH-EPT).
Jomtien-eko
Adierazpena eta
Jarduketa Eremua
(UNESCO, 1990)
Haur guztiek
hezkuntzarako
sarbidea izateko
politikak
bermatzen ditu.

Hezkuntzak altxor
bat gordetzen du.
XXI. Menderako
Hezkuntzari
buruzko
Nazioarteko
Batzordeak
UNESCOri
bidalitako Txostena
(UNESCO, 1996)

Salamancako
Adierazpena
eta Jarduketa
Eremua
(UNESCO, 1994)
Hezkuntzako
behar berezien
kontzeptua
orokortzen du.
Helburu gisa,
orientazio inklusiboa
izango duten
hezkuntza sistemak
sustatzea ezartzen du.
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Hezkuntzaren lau
zutabeak zehazten
ditu: izaten ikasi,
ezagutzen ikasi,
egiten ikasi eta
elkarrekin bizitzen
ikasi.

Guztientzako
Hezkuntza
(GH-EPT).
Dakar-eko
Adierazpena
eta Jarduketa
Eremua
(UNESCO, 2000)
Jomtien-en
hartutako
konpromisoen
nazioarteko
jarraipena.

Urritasuna duten
Pertsonen
Eskubideei
buruzko
NBEaren
konbentzioa
(NBE, 2006)
24. artikuluan
hezkuntza inklusiboa,
kalitatezkoa eta
ekitatezkoa jasotzeko
eskubidea zehazten
du.

Hezkuntzaren
Kalitatearen
Hobekuntzarako
Lege Organikoa
LOMCE
(Hezkuntza,
Kultura
eta Kirol
Ministerioa,
2013)

Euskadi.
Heziberri 2020.
Hezkuntza eredu
pedagogikoaren
esparrua
(Eusko Jaurlaritza
Hezkuntza, 2014)
Euskal hezkuntza
sistema ikuspegi
inklusibotik hobetu
nahi duen plana.

Hezkuntza 2030.
Incheon-eko
Adierazpena eta
Jarduketa Eremua
(UNESCO, 2015)
Izenburuan
“Hezkuntza Inklusiboa”
kontzeptua agertzen
den lehen aldia da.

Hezkuntza
inklusiborako
eskubideari
buruzko
4. aipamen
orokorra
(NBE, 2016)
Hezkuntza
inklusiboan
aurrera egiteko
jardunbideak
zehazten ditu.

Kalitatezko hezkuntza
inklusibo eta
ekitatiborantz eta
pertsona guztientzako
bizitza osoko
ikasketarantz.

Urritasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko
NBEaren konbentzioa
24. artikulua. Hezkuntzarako Eskubidea
1. Parte diren Estatuek hezkuntza sistema inklusiboa bermatuko
dute (…) helburu hauekin:
a) Giza potentziala eta duintasuna eta autoestimua erabat
garatzea eta giza eskubideekiko, oinarrizko askatasunekiko eta
giza aniztasunarekiko errespetua indartzea;
b) Urritasuna duten pertsonen izaera, talentuak eta sormena
ahalik eta gehien garatzea, eta baita euren gaitasun mentalak
eta fisikoak ere;
c) Urritasuna duten pertsonek gizarte librean modu
eraginkorrean parte hartzea posible egitea.
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4. BEGIRADA INKLUSIBOA
Ume bakoitzaren ezaugarriak onartzen ditu,
goi mailako itxaropenak ditu eta emaitza onenak lortzea aurreikusten du. Aditu rola ahuldu
egiten da, eta lankide rola indartu egiten da
beste profesional batzuekin, berritzeguneekin, familiekin, komunitatearekin…

Zuzendaritza taldeek ere
konpromisoa erakutsi beharko dute
inklusioaren balioekin
eta printzipioekin
eta lidergo eredu eraldatzaile
eta inklusiboekin.

EZA G UTZA + EN PATI A + JA R R ERA K + K ON PR O M ISOA

- EZAGUTZA

EBALUAZIO
IRAUNKORRA

- ENPATIA
- JARRERAK

IKUSPEGI

ETIKOA

- KONPROMISOA
Lengoaia inklusiboa
erabiltzen du

Laguntzak
mobilizatzen ditu

Inklusioa eraikitzen du
Irakaskuntza eta ikasketa prozesuetako
bitartekari gisa, inklusioa zelan eraiki jakin
behar du, baita lengoaiarekin ere, ikasle

guztiek ikas dezaten zein laguntza, jarduera,
baliabide eta estrategia mobilizatu behar
dituen.
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DUEN IRAKASLEA
Irakasleek sinesten eta egiten dutenak eragina du pertsonengan. Horregatik, oso garrantzitsua
da puntu hauei buruzko etengabeko gogoeta prozesuan inplikatzea:
Nola ezagutuko ditut ikasleen potentzialtasunak/indarguneak? Nola sustatuko dut beraien ongizatea?
Nola sortuko dut inklusiorako giro egokia?
Nola elkartuko ditut ikasgelan ikasketa bultzatzeko?
Nola zabalduko ditut ikasketa guneak?
Nola ebaluatuko ditut ikasleak eta hartuko ditut beraien sustapenari
buruzko erabakiak?
Nola egingo dut nire autoebaluazioa eta nola egingo dut hobera?
Zein motako laguntzak emango ditut eta nola antolatuko ditut?
Nola arituko naiz lankidetzan hezkuntza komunitateko beste kideekin?
Nola sustatuko dut ikasleen partaidetza eta beraien arteko laguntza?
Nola bultzatuko ditut ikasketarako aukerak?
Nola eragingo ditut elkarrekintza positiboak?
Nola bultzatuko dut pertsona bakoitza taldeko kide sentitzea?
Berdinen artean
eta helduekin elkarrekintzan
aritzeko aukerak

Beste irakasle
batzuekin lankidetzan
aritzeko modu asko

9

1

2

Aniztasunarekin 3
konpromisoa duen
irakasleen jarrera 4

8
Hezkuntza arloko
laguntza aniztasuna

Zer ikasteari
buruzko aukera
aniztasuna

5
7

Ikasgelan
parte hartzeko
aukera ugari

6
Ikasketa
denbora eta
erritmo
aniztasuna

Ebaluazio
modu
aniztasuna
Ikasteko
moduari
buruzko aukera
aniztasuna

Ikasgela
antolatzeko modu
aniztasuna
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Erreferentzia:

“El y la docente en el aula”
Echeita, Martín, Simón
eta Sandoval
(2016).

5 . INK LUSIO A R E N K L A BE A
Funtsezkoena pertsona ezagutzea eta testuinguruak egokitzea da,
parte hartu ahal dezan

5.1) Laguntzak planifikatzea
Laguntza, edozein ikasleren presentziarako,
ikasketarako, partaidetzarako eta lorpenerako
egon daitezkeen oztopoak kentzeko edo murrizteko aurrera eramaten den edozein ekintza
da. Ikastetxean eta ikasgelan baliabideak mobilizatzea eskatzen du, aniztasunaren esanetara jartzeko. Sarri askotan, ez du profesional
eta baliabide gehiago eskatzen, beharrezkoak
badira ere, daudenak modu eraginkorrean eta
ekitatiboan erabiltzea baizik.
Laguntzek hau egin behar dute:
- Inklusioaren helburura egokitu, partaidetza
eta ikasketa aukerak handituz hezkuntzako
testuinguru guztietan.
- Garapena bultzatu.
- Profesionalekin eta familiekin koordinatu.
Pertsona guztiek elkarrekin egin behar dute
lan, partekatutako helburuak lortzeko.
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5.2) Irakaskuntza-ikasketa
prozesua antolatzea
Aniztasunari arreta eskaintzeko, pizgarri aberastasuna eta hainbat guneren, jardueren, mailen
eta ikasketarako estrategien artean hautaketa
aukera zabala emateko egon behar da diseinatuta. Ikasgelaren antolakuntzak eta jardunbideek
partaidetza, elkarrizketa eta irakasleen eta ikasleen arteko elkarrizketa sustatu behar dituzte.

Ikasketarako Diseinu Unibertsala (IDU)
IDU, Diseinu Unibertsalaren printzipioak curriculumaren diseinura aplikatu nahi dituen
ikuspegi didaktikoa da. Helburua, ikasketarako
trabak jartzen dituzten oztopoak ezabatzea
xede duten zenbait irakaskuntza barietate
erabiltzea eta ikasle guztiei aukera berberak
eskaintzea da.
IDUk gainditu egiten du urritasuna duten eta
ez duten ikasleen arteko dikotomia, aniztasuna eta pertsona bakoitzak modu desberdinean ikasten duela aintzatesten duelako. Horrez gain, urritasunaren fokua materialetara
eta curriculum diseinura bideratzen du, azken
hori urritasunaren bultzatzailea izango baita
ikasle guztiei
sarbidea
errazten
ez badie.
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IDUren funtsezko printzipioak:
· Formatu aniztasuna, informazioa transmititzeko.
· Materialarekin elkarrekintzan aritzeko
eta ikasitakoa erakusteko modu desberdinak.
· Ikasleen partaidetza.

Irisgarritasun kognitiboa
Ulertzeko errazak diren inguruneen,
eraikinen, prozesuen, ondasunen, produktuen, zerbitzuen, objektu edo lanabesen, tresnen edo gailuen izaera
izendatzen du. Irisgarritasun kognitiboa
dokumentu edo testu idatziei buruzkoa denean, Irakurketa Erraza terminoa erabiltzen
da.
Irisgarritasun fisikoarekin eta irisgarritasun
sentsorialarekin batera, irisgarritasun unibertsala osatzen du.
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Talde heterogeneoak
eta malguak
Talde anitzek komunikazioa, ikasketa eta pertsonen arteko harremanak
bultzatzen dituzte.

Berdinen arteko laguntza
eta lankidetza
Ikasketa errazten du eta bizikidetza
hobetzen du.
- Berdinen arteko tutoretza: egiteko
batean gaitasun handiagoa erakusten duen ikasle batek laguntza gehiago behar duen beste bati laguntzen
dio.
- Berdinen arteko lankidetza: ikasketa
maila bera duten bi ikasle edo gehiago
lankidetzan ari dira jarduera berean.
- Ikasketa kooperatiboa: maila heterogeneoak dituzten ikaslez osatutako taldea lankidetzan ari da, erantzukizunak banatuz eta
aurretiazko jarduketak planifikatuz.

Curriculum egokitzapenak
Administrazioak proposatutako eskolako curriculum-a irekia eta malgua izan behar da, umeen
beharretara eta ezaugarrietara egokituz. Aukera
eman behar du umeek euren ikasketetan autonomia eskura dezaten, eta haurren ahalduntzea,
autokontrola eta autozuzenketa bilatu behar
ditu.

Komunikazioa ikasleekin
dira irakaskuntzarako. Helburu horrekin, beharrezkoa bada, komunikazio aumentatiborako eta
alternatiborako komunikazio sistemak egituratu
behar dira.
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5.3) Hezkuntza testuinguruak zabaltzea

5.6) Ebaluazio inklusiboa egitea

Ikasgela ez da ikastetxeko irakaskuntzarako
gune bakarra. Korridoreek, jolastokiak edo
jantokiak trebezien garapenerako eta ikasketa
sozialerako aukera asko eskaintzen dituzte, eta
kontuan izan behar dira.

Ebaluaziorako irizpideak inklusioaren edo
esklusioaren funtsa izan daitezke. Ebaluazioak, hezkuntza prozesua garatzeko moduari
buruzko informazioa lortzeko, hobetzeko eta
erantzunak jakinarazteko balio du; hurrengo
mailara igotzeari buruzko erabakiak hartzea
eskatzen du. Erabaki hori markatuko duten irizpideak definitu beharko dira.

5.4) Trantsizioak planifikatzea
Un sistema educativo de calidad implica una
Kalitatezko hezkuntza sistemak hezkuntzako
etapen arteko trantsizio arina eskatzen du ikasle guztientzat. Beraz, ezinbestekoa da egoerei
aurre hartzea, eta osagai guztiak ikuspegi integraletik planifikatzea eta kudeatzea, gatazkak
murrizteko eta tentsioak saihesteko xedez.

5.5) Komunitatearekin aliantzak
sustatzea

Ikasleak eta irakaslea eta bere hezkuntza proposamena ebaluatzen dira, eta baita ikasleekin eta haien familiekin ezartzen dituen harremanak ere.
Ebaluazioan hauek hartzen dute parte: irakasleak, ikasgela barruan lan egiten duen irakasle
eta profesional taldeak, ikasleek eta familiek.

Garrantzitsua da lankidetzarako sareak sustatzea kanpoko beste profesional eta eragile
batzuekin: Administrazioa, berritzeguneak,
unibertsitateak, beste ikastetxe batzuk, museoak, elkarteak, saltokiak, osasun zentroak,
enpresak… Horien konplizitatearekin eta
konpromisoarekin hobetu egingo dugu
hezkuntza, eta gizarte inklusiboaren eraikuntzan aurrera egingo dugu.
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6. INKLUSIOA SUSTATZEKO
BALIABIDE BATZUK

Elkarrizketan oinarritutako ikasketa

Elkarrizketa tertuliak: umeek etxean irakurriko dute testua, eta euren arreta pizten duena
azpimarratuko dute. Ikasgelan egingo den
solasaldian, azpimarratutakoa irakurri eta zergatik aukeratu duten arrazoituko dute. Partaidetza orekatua bermatu behar da.
Elkarrekintzan ari diren taldeak: talde txiki
eta heterogeneo bakoitzak boluntario bat du
(ama, aita, amona, komunitateko norbait, laguntzako profesionala…). Tutoreak jarduera
desberdinak, baina gai bakarrari buruzkoak,
proposatuko ditu. Talde bakoitzak 10 eta 15
minutu artean landuko du jarduera, boluntarioaren gidaritzapean. Ondoren, hurrengo
jarduerara igaroko dira, eta horrela jarraituko
dute jarduera guztietatik igaro arte. Saioa,
osoko bilera batekin amaituko da, ikasitakoa
konpartitzeko.

Ikasketa-Zerbitzua

Ikasleek komunitateari eskainitako zerbitzuan
oinarrituta eramango dituzte aurrera curriculum gaitasunak. Proiektuetan oinarritutako
metodologia horrek erantzukizun soziala eta
zibikoa sustatzen ditu ikasleen artean eta, aldi

berean, ikasi egiten dute. Horrez gain, eskolaren eta bere komunitatearen arteko lankidetzarako sareak ezartzeko aukera ematen du.

IKTak (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak)

IKTek aldaketa handia eragin dute bizitzako
alor askotan, eta baita hezkuntzan ere. IKTak
baliabide ona dira ikasketarako eta komunikaziorako, kasu bakoitzean horien erabileraren
abantailak eta desabantailak kontuan hartu
behar diren arren.

Laguntza konduktual positiboak

Egoera bat aldatzeko edo jokabide jakin
batzuk saihesteko helburuz planifikatu
ohi dira. Funtsezkoa da baztertu nahi diren jokabideak ordezkatuko dituzten trebezia espezifikoak irakastea.

Jolasa ikasketaren bideratzaile gisa

Oso abantaila espezifikoak erakusten dituen
irakaskuntzarako tresna izan daiteke, motibazioa eta partaideen arteko harremanen ezarpena, besteak beste.
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7. FAMILIAK ETA IKASLEAK HEZKUNTZA
Familiak etengabe daude umeen bizitzan
eta, ondorioz, oso pieza garrantzitsua dira
hezkuntzan. Irakasleek lekuak eta denborak
bideratu behar dituzte guztien arteko
komunikaziorako, elkarrizketarako eta
gogoetarako, errespetuan, konfiantzan eta
adostasunean oinarritutako giroan.

Familiekin izan beharreko lankidetzak,
informazioa osatzen eta baloratzen eta
itxaropenak egokitzen eta helburu komunak
lortzen lagundu behar duten kalitatezko
elkarrekintzak bilatu behar ditu.
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RAKO ERAGILE AKTIBO GISA
Ikasleek, adin jakin batetik aurrera, hezkuntza
arloko erabakiak hartzeko prozesuan hartu
behar dute parte. Horren gaineko indarguneei
eta ahulguneei buruzko benetako informazioa
ematea, bere errealitatea azaltzea, entzutea
eta bere iritzia kontuan hartzea komeni
da. Ezinbestekoa da tresnak ematea euren
eskubideak ezagutu eta defenda ditzaten.
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E g i n b at

erronkarekin!

Inklusioa
eskubidea da,
ez pribilegioa.
Ikasleen duintasuna errespetatzen du,
garapena eta autoestimua bultzatzen
ditu eta bizikidetzari laguntzen dio.

Printzipioak:
Kultura
+
politika
+
praktika

Presentzia
+
Partaidetza
+
Ikasketa
+
Emaitzak
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E g i n b at e r r o n k a r e k i n !
Ezagutza
+ Enpatia +
Jarrerak +
Konpromisoa.

Zure sinesmenek
eta portaerak
eragina dute
pertsonengan.

Ikasle
guztienganako
goi mailako
itxaropenak ditu.

Ume
bakoitza
erdian.

Aniztasunarekiko
abegitsua den
giroa sortzen du.

Aldaketa eta hobekuntza
bilatzen ditu
etengabeko gogoeta
prozesuaren bitartez.

Desberdintasunaren
aurrean errespetua
erakusten duen
lengoaia inklusiboa
erabiltzen du.

Inklusiorako balioak
bultzatzen ditu.

Sormena eta
“Pentsamendu berritzailea”
lantzen ditu.

Malgutasuna.

Ikasteko aukerak
dibertsifikatzen
ditu.

Desberdintasunak
identifikatzen ditu,
estigmatizatu barik,
ikasketari laguntzeko.

Laguntzak planifikatzen ditu,
ikasgela antolatzen du,
hezkuntza testuinguruak zabaltzen ditu,
aliantzak bultzatzen ditu komunitatearekin.
Ebaluazio integrala, jarraitua eta inklusiboa.

Ikasleak entzun
eta inplikatzen
ditu.

Ebidentzietan
oinarritutako
erabakiak
hartzen ditu.

Ume bakoitzaren indarguneak
identifikatzen ditu, ikasketako testuinguruak
eta umeen interesak, motibazioak,
ezaugarriak eta behar pertsonalak
kontuan izanda.

Ikasleei euren
emozioak kudeatzen
irakasten die.
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Planifikatu egiten
du, beste irakasle
eta profesional
batzuekin batera.

Familiek euren
seme-alaben hezkuntza
prozesuan duten
protagonismoa
aitortzen du.

FEVAS PLENA INCLUSIÓN EUSKADI
Familian oinarrituta dagoen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoan adimen edo
garapen urritasuna duten pertsonei eta haien familiei zerbitzuak eskaintzen
dizkieten zenbait erakunde biltzen dituen elkarte mugimendua gara.
Elkarte hauek biltzen ditugu:

Apnabi-Autismo Bizkaia, Aspace Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Apdema, Atzegi,
Atzegi Tutoretza Fundazioa, Donostiako Goyeneche Fundazioa, Usoa
Tutoretza Fundazioa, Futubide, Gaude, Gautena, Gorabide eta Uliazpi.
Hezkuntza arloan, eskola eredu inklusiboa defendatzen dugu, eta familiei laguntza ematen
diegu, adimen edo garapen urritasuna duten seme-alaben hezkuntza prozesuan.
Hezkuntza komunitateari eta gizarteari begira, gogoeta eta ezagutza sortzen ditugu, irakasleei
prestakuntza eskainiz, lanak argitaratuz eta baliabideak, gidak eta inklusioa finkatzen laguntzen
duten beste material batzuk eginez.
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